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Förbundet inleder en ny jakttidsprocess

GODASTE PRESENTEN

Jakttiderna förändras över tid i takt med att jakten,
FINNS etiken
I DIN FRYS:
och kunskapen kring viltet förändras. För att jakttiderna ska
fortsätta att vara aktuella inleder Jägareförbundet en ny jakttidsprocess. Målet är att se över dagens jakttider
och undersöka
Nu bjuder vi på fin presentpåse som gör det
ännu roligare att ge bort viltkött.
om det finns behov av förändringar.
Beställ dina påsar genom att maila till

VILTKÖTT!
viltpase@jagareforbundet.se
Bifoga gärna några recept från viltmat.nu
GOD HELG önskar vi på på Svenska
Jägareförbundet.

Startskottet för arbetet skedde i form av ett seminarium på
Öster Malma 1 november. Seminariet arrangerades av Forsknings- och utvecklingsgruppen som bjudit in föreläsare från
viltforskningen, Naturvårdsverket, norska Miljödirektoratet
och Svenska Jägareförbundet. Föreläsarna presenterade olika
perspektiv på jakttidsfrågor. Dagen efter fortsatte aktiviteterna
i form av en intern workshop. Deltagarena diskuterade hur
jakttiderna ser ut idag, om det finns behov av ändringar, och
hur förbundets arbete med jakttidsfrågor ska gå vidare. Arbetet
kommer pågå under flera år.

Beställ
presentpåsar:

VILTPASE@
JAGAREFORBUNDET.SE
Vi skickar så länge
lagret räcker,
max 5/person

PS. Ju fler som äter vilt –desto fler accepterar jakt

Daniel Ligné beskrev den framtida processen:
– Frågan kommer gå tillbaka till länsföreningarna som får diskutera vilka ändringar de ser behov av. De kan sedan gå vidare
med en skrivelse till Förbundsstyrelsen. Förbundet kommer
göra en avstämning gentemot jakttidsramarna och där vi ser ett
behov kommer vi förbättra våra kunskapsunderlag. Slutligen
kommer förslagen gå tillbaka till Länsföreningarna som en samlad remiss. Det här är starten på en lång och ganska krokig resa,
men det kommer bli skoj, kan jag lova.
https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2016/11/jakttider-nar-huroch-varfor/
Bodil Elmhagen, forskningskommunikatör

Vad tycker du om Svenska Jägareförbundet?
Varje år gör Svenska Jägareförbundet en webbundersökning för
att få reda på vad medlemmarna tycker om de insatser och arbete som utförs. I år är undersökningen även öppen för jägare
som inte är medlemmar. Resultaten kan då separeras och se på
skillnader mellan medlemmar och ickemedlemmar.
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/11/sag-vaddu-tycker-medlemsundersokning/

Presentpåse för viltkött
Viltkött är bästa julklappen! Eller
den mest uppskattade presenten
du som jägare kan ge till någon
som inte jagar. Dels är det ett
gott, naturligt och nyttigt kött,
dels ökar acceptansen för jakt
hos de som äter viltkött.
För att den frysta köttklumpen
ska se mer attraktiv ut, har vi
tagit fram en presentpåse som
man kan beställa hos viltpase@
jagareforbundet.se. Påsarna har
även ett grundrecept i mönstret
men ett bra tips är att även lägga
med ett recept, till exempel från
viltmat.nu där det finns många
viltrecept. Du kan förstås använda påsen även när det inte är jul.
Påsen kommer marknadsföras
i nästa nummer av Svensk Jakt
och på webben. En upplaga på
några hundra påsar kommer
även skickas ut till varje kontor i
vecka 49.
Christina Nilson-Dag, Informationsansvarig
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Unik donation med
jakthistoriska föremål
Varför jagar vi? Vad kan historiska jaktföremål berätta om hur
vi levde av och med naturen
förr? En enastående samling
jakthistoriska föremål har nu
doneras till Svenska Jägareförbundet.

Startskott för filmen Jag är jägare!
Den nya filmen ”Jag är jägare” är gjord med stöd från Studiefrämjandet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben
och ett flertal företag och skildrar kända och okända män och
kvinnor från hela Sverige som lyfter jakt från ett flertal olika
perspektiv. Filmen rullar sedan oktober i Värmland och Örebro
län och kommer efter nyår att spridas i hela landet, bland annat
via biografer, föreläsningar och jägarskolor.
Filmen har två syften. Det ena är att nå ut till icke-jägare för att
visa en bredare bild av jakt än den man vanligtvis ser. Det andra
syftet är att lyfta frågor om etik och ansvar bland oss själva. Är
vi generellt sett lika bra som deltagarna i filmen låter påskina?
Hur kan vi i så fall bli bättre på att kommunicera det till andra?
Och, om inte, hur kan vi fortsätta arbeta aktivt med frågor som
till exempel rör säkerhet och vilken attityd vi vill bemötas med.
Filmen har visats för en fullsatt biosalong på Arenan i Karlstad
dit allmänheten var inbjuden och en panel fanns på plats som
besvarade publikens frågor efteråt. Den har visats i Askersund,
dit medlemmar i Naturskyddsföreningen och Jägareförbundet
inbjudits för att gemensamt se filmen. Den har också visats för
alla jägarskoleledare i Värmland, vilka kommer att visa filmen
för samtliga elever och samtala kring de teman som filmen tar
upp. En studiehandledning har tagits fram.
Vill du se och vara med och arbeta med filmen där du bor?
Kontakta ditt länsförbund eller Studiefrämjandet.
http://www.studieframjandet.se/jagarjagare
https://www.facebook.com/jagarjagare/
Jessica Larsson, jaktvårdskonsulent

Sven Lord har i hela sitt liv
samlat unika jaktföremål och
samlingen doneras nu till Stiftelsen Svenska Jägareförbundets
Jakthistoriska Samlingar.
– Jag vill att min samling ska
bevaras för framtiden i odelat
skick, vara tillgänglig för forskning och visas för intresserade
personer. Historia är viktigt för
att förstå samtiden och därför
vill jag dela med mig av kunskapen om betydelsefulla historiska
personers liv och gärningar samt
värna om vårt jakthistoriska arv,
säger Sven Lord.
Vart och ett av de 1 200 föremålen representerar viktiga
händelser i den jakthistoriska
utvecklingen. Många föremål
har även anknytning till Svenska
Jägareförbundets historia - som
även är liktydigt med den svenska jakthistoriken. Allmänheten
kan se samlingen i samband
med bokad guidning på slottet
Öster Malma i Sörmland. För
mer information, kontakta Hans
von Essen, ordförande i Stiftelsen Svenska Jägareförbundets
Jakthistoriska Samlingar.
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BÄSTA PRESENTEN FINNS I DIN FRYS!

Uttalade OM VARGFÖRVALTNING från
SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS ordförandekonferens
Svenska Jägareförbundet arrangerade i två dagar en konferens
för länsförbundens ordförande. Under konferensen antogs
fredagen den 11 november ett uttalande, där förbundet framför
sitt stöd till alla initiativ och aktiviteter som syftar till att skapa
en fungerande vargförvaltning.
Uttalandet från Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens:

En jägare har alltid en uppskattad present hemma: ett paket viltfärs, en älgrostbiff eller kanske några andbröst?
Skriv ut etiketterna och sätt på paketet/påsen när du ger bort viltkött. Bifoga gärna några recept också!

VILTSLAG:

FRÅN:

FRÅN:

STYCKDEL:

STYCKDEL:

DATUM:

DATUM:

VIKT:

VIKT:

VILTKÖTT
VILTSLAG:

FRÅN:

”Den första licensjakten på varg i modern tid genomfördes 2010.
Sex år senare borde vargförvaltningen ha kommit längre, inte
minst när riksdag, regering, ansvarig myndighet och länsstyrelser
har samma grundinställning. Vi har gynnsam bevarandestatus
och vargen ska förvaltas för att minska koncentrationerna. Tyvärr
kompliceras förvaltningen av EU-rätten och miljöorganisationers
ständiga överklagande av länsstyrelsernas beslut om licens- och
skyddsjakt på varg.
Avsaknaden av en fungerande vargförvaltning, otydlighet i vad
som krävs för att få reglera vargstammen, byråkratin, bristen
på empati för dem som drabbas och kostnaderna runt vargarna
piskar upp frustration hos många människor.
Svenska Jägareförbundet fortsätter att arbeta långsiktigt för att få
en förutsägbar och tydlig rovdjursförvaltning. Vi är väl medvetna
om att flera organisationer och enskilda personer arbetar mot
samma mål.
Svenska Jägareförbundet vill med detta uttalande visa sitt
tydliga stöd till de aktiviteter och initiativ som syftar till att få en
fungerande vargförvaltning och visa på orimligheten i nuvarande
situation för de människor som drabbas av vargens negativa
effekter. Det kan vara aktiviteter som fackeltåg, demonstrationer,
uppvaktningar, inlägg på sociala medier, insändare och andra
yttringar.
Initiativen bidrar till att skapa kännedom om den orimliga
situation som nu omger vargförvaltningen. De aktiviteter vi ger
vårt stöd till ska naturligtvis följa de demokratiska spelreglerna.”

VILTKÖTT

VILTKÖTT
VILTSLAG:

STYCKDEL:

DATUM:

VILTKÖTT
VILTSLAG:

FRÅN:

STYCKDEL:

DATUM:

VIKT:

VIKT:

etiketter att ladda hem
Nu finns fina viltköttsetiketter
som du själv kan ladda ner från
viltmat.nu (scrolla till längst ned
till höger). Fyll i viltslag, styckdel, datum och vikt och kanske
var eller vem som fällde det.
Christina Nilson-Dag, Informationsansvarig

Fler nyheter från Dalarna
Jägareförbundet Dalarnas kommunikatör Christer Gruhs kommer ta kontakt med länets alla
jaktvårdskretsar i syfte att få in
fler lokala inslag på den regionala sidan i Svensk Jakt. Många
lokala aktiviteter genomförs runt
om i länet men dessa delges sällan tidningens läsare. Genom
aktivt stöd från kommunikatören är länsförbundet övertygad om att fler jägarintressanta
aktiviteter kommer finnas i
Svensk Jakts regionala sidor.
Hans Johansson, jaktvårdskonsulent
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Projekt Fjällgås fick stöd av EU

Tre månader med Viltdata

EU-kommissionen kallade den 9 november till ett särskilt möte
kring bevarandearbetet av fjällgås. Anledningen var de politiska
spänningar som finns inom EU i denna fråga och att en koordinering mellan medlemsländerna behövdes. Projekt Fjällgås
fick möjlighet att under en 40-minuters presentation beskriva
Sveriges, och Jägareförbundets, långsiktiga engagemang för
fjällgåsen för de högsta cheferna på Naturvårdsenheten på EUkommissionen.

Den nya versionen av Jägareförbundets datasystem viltdata
har nu använts under cirka tre
månader av jägare runt landet.

Kommissionen var mycket tydlig under mötet och gav stöd till
den linje som Sverige, tillsammans med Tyskland och Holland,
driver och förväntar sig att alla medlemsländer ansluter sig till
denna linje. Det deklarerades att den svenska populationen av
fjällgås självklart täcks av EU:s fågeldirektiv och man berömde
Sverige för sitt arbete med att minimera konfliktytor med andra
intressenter.
Detta gav Projekt Fjällgås, och svenska myndigheter, ett bra
kvitto på att man nu kan tillräkna sig EU:s stöd i framtida
förhandlingar med bland annat Norge, som länge varit motståndare till det svenska arbetet för fjällgåsen. Norge menar att
alla tillgängliga resurser bör läggas på norska fjällgäss. Mötets
utkomst var ett välkommet erkännande av Projekt Fjällgås och
det arbete som lagts på att bygga upp en stabil grund för projektets verksamhet.
Niklas Liljebäck, Projekt Fjällgås

Systemet är förberett för samförvaltning, bland annat finns
möjligheterna att registrera
biologiska uppgifter som vikter för samtliga klövviltarter,
inte enbart älg som tidigare,
och ha flera/olika obsmetoder
i olika områden. Uppskattade
nya funktioner är möjligheten
att registrera all avskjutning på
samma ställe samt det responsiva gränssnittet vilket förenklar
rapportering via telefon. Bland
de mest efterfrågade funktionerna att utveckla finns möjligheten
att låta val av art, område,
tidsperiod ligga kvar när man
växlar mellan två rapporter i
statistiken.
Till idag så har cirka 26 000
älgar registrerats, vilket är i
paritet med tidigare år. Dessutom omfattar avskjutningsregistreringen bland annat
cirka 900 kronvilt, 500 rådjur
och lika många vildsvin samt
2 007 dovvilt. Totalt 2,4 miljoner
mantimmar har registrerats i de
nya obsmetoderna, klövviltsobs
respektive älg- och kronobs.
Utvecklingen av nya viltdata
fortsätter och de önskemål och
synpunkter som kommit från
användare landet runt utgör
grunden för detta arbete.
Göran Bergqvist, ansvarig viltdata
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Domstol godkänner vinterns vargjakt
Förvaltningsrätten i Luleå avslog den 22 november samtliga
överklaganden av licensjakten på varg. Bakgrunden är att länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län har
beslutat om licensjakt efter totalt 24 vargar. Flera föreningar
hade överklagat länsstyrelsernas beslut.
Förvaltningsrätten har nu avslagit samtliga överklaganden. Det
innebär att länsstyrelsernas beslut består och att licensjakt
tillåts inom vissa särskilt angivna områden under perioden den
2 januari–15 februari 2017. Domarna kan komma att överklagas
till Kammarrätten i Sundsvall. Läs mer på:
http://svenskjakt.se/start/nyhet/beslut-om-vargjakt-kvarstar/

Förbundet får inte delta i domstolsprocess
Högsta Förvaltningsdomstolens (HDF) prövning av förra årets
stoppade vargjakt i Värmland innehåller många perspektiv.
Bara att HFD tar upp ett mål som en Kammarrätt har avskrivit
är märkligt. Ännu märkligare är det att alla parter inte tillåts
vara med i processen.
– Detta är allvarligt och bekymmersamt. HFD bör inte pröva
förra årets jakt, eftersom man då kan få en prejudicerande dom
på ett system som inte längre finns kvar. All fakta baseras därtill
inte på de senaste uppgifterna om stammens storlek, säger
Björn Sprängare, ordförande för Svenska Jägareförbundet.
– I dagsläget är det endast naturvårdsorganisationer och
Länsstyrelsen i Karlstad som får inkomma med fakta och begäranden till HFD. Vi har naturligtvis gått in med en begäran
om att få vara en part i processen, vilket vi borde ha blivit med
automatik eftersom vi var en part i Kammarrättsprocessen.
– Vi bedömer det som troligt att HFD avgör målet innan jul. En
negativ dom kan sätta stopp för såväl vinterns som framtida
vargjakter. Vi behöver visserligen en prejudicerande dom kring
vargjakten, men då ska den baseras på aktuell lagstiftning och
uppgifter, samt tillåta alla intressenter att delta i processen.
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/11/forbundet-farinte-delta-i-domstolsprocessen/

Vilka är Europas
jagande kvinnor?
De senaste tio åren har allt fler
kvinnor blivit jägare runt om
i Europa. Nu vill FACE, den
europeiska jägarfederationen,
lära känna dessa kvinnor bättre
och alla kvinnliga jägare välkomnas därför att svara på en enkät
(på engelska) som du hittar på
länken nedan.
De kvinnliga jägarna är flest i de
nordiska länderna, Tyskland,
Österrike, Schweiz och Nederländerna. I Norge har antalet
kvinnliga jägare ökat med 60
procent på tio år, 12 procent av
jägarna är nu kvinnor. I Tyskland är siffran tio procent. I
Sverige är cirka sex procent av
jaktkortslösarna kvinnor.
http://svenskjakt.se/start/nyhet/vilka-areuropas-jagande-kvinnor/

Du har väl inte
Missat Jägarbloggen!
På Jägarbloggen kan du följa
några jägares och även medarbetares vardag. Här delar de
med sig av sina kunskaper och
åsikter om jakt, vilt och naturupplevelser.
Inte vill du väl missa rubriker
som ”Fluffstatistik som förminskar löshundsjaktens problem”
och ”Är du åsnan i vargfrågan?”
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Jordbruksverket vägrar att utforma
de nya fjälljaktreglerna
Striden om fjälljakten går vidare. Regeringen har aviserat att jägare bosatta i Sverige ska ha förtur till fjälljakten. Samtidigt har
Jordbruksverketet uppdraget att forma de nya reglerna. Nu står
det klart att Jordbruksverket inte kommer utföra sitt uppdrag.
Jägareförbundet är kritiskt till Jordbruksverkets kontroversiella
ställningstagande att trotsa rennäringsförordningens åttonde
paragraf och inte skriva några föreskrifter kring fjälljakten.
– Vi är lika frågande som alla andra till Jordbruksverkets brist på
agerande i den här frågan. Vi får snart en ny lagstiftning kring
fjälljakten och självklart kräver det även nya, tydliga föreskrifter, säger Hans Geibrink, ansvarig för fjälljaktfrågor på Svenska
Jägareförbundet.
http://svenskjakt.se/start/nyhet/jordbruksverket-vagrar-utforma-denya-fjalljaktreglerna/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/trots-ministerloftet-fjalljaktreglernakan-bli-oforandrade/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/jagareforbundet-tydliga-foreskrifterbehovs-i-fjalljaktfragan/

Viltkommitténs arbete med viltforskningsmedel
Naturvårdsverkets årliga utlysning för viltforskning stängde i
september och granskningen av ansökningarna pågår. Svenska
Jägareförbundet deltar i arbetet genom att ha två representanter i viltkommittéen, Rolf Brittas och undertecknad.
Medlen som ska fördelas kommer ur Viltvårdsfonden, och har
alltså samlats in via viltvårdsavgiften. Forskningens syfte ska
vara att ta fram vetenskaplig kunskap som behövs för en hållbar
viltförvaltning. Elin Viksten, viltforskningskommunikatör på
Naturvårdsverket, arbetar med att förbättra informationen om
pågående forskningsprojekt på Naturvårdsverkets hemsida.

Viltlådan – hur går det?
Alla kontor har en viltlåda som
är full med material och tips när
man vill delta i en lokal mässa,
ett matevenemang eller liknande. När vi lyfter fram viltköttet – sprider vi samtidigt
acceptans för jakten.
Jag har fått många reaktioner på
att lådan används och fungerar
bra – men vill gärna höra fler. Är
det något vi behöver komplettera med kanske? Säg till eller
dela med dig av dina erfarenheter och tips.
Christina Nilson-Dag, informationsansvarig

Kalendarium i svensk jakt

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Forskning/Viltforskning/

Jaktvårdskretsar och länsföreningar kan lämna in annonser
i ett speciellt formulär. Dessa
publiceras i mån av plats på de
lokala sidorna i ett kalendarium.
Formuläret och lämningstider
hittar du här:
http://svenskjakt.se/redaktionsinformation/editionsannonser/

Bodil Elmhagen, forskningskommunikatör

Martin Källberg, chefredaktör Svensk Jakt

Se under ”Pågående viltforskning” på:
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Sveriges vildnad
bjuder in till seminarium
Sveriges Vildnad arrangerar den
2 december ett seminarium på
Högloftet,Skansen som handlar
om civilsamhällets roll i svensk
viltförvaltning.

Karl-Heinz Florenz och Bendt Bendtsen flankeras av generalsekreterare
Bo Sköld och förbundsstyrelseledamot Torbjörn Larsson.

EU-parlamentariker besökte öster Malma
Svenska Jägareförbundet och Öster Malma gästades fredagen
den 18 november av Karl-Heinz Florenz och Bendt Bendtsen,
båda EU-parlamentariker. Tyske Karl-Heinz Florenz, som i EUparlamentet representerar CDU (Tysklands Kristdemokratiska
Union), och danske Bendt Bendtsen (Konservative Folkeparti)
är ordförande respektive vice ordförande i EU-parlamentets
tvärpolitiska grupp (Intergroup) för biologisk mångfald, landsbygd, jakt och fritidsfiske.
Vid fredagens möte presenterades Svenska Jägareförbundet och
dess verksamhet för EU-parlamentarikerna av förbundsstyrelseledamot Torbjörn Larsson och förbundets generalsekreterare
Bo Sköld. Svensk Jakt fick under eftermiddagen en kort pratstund med Florenz och Bendtsen, då de fick utveckla sina
tankar om vapendirektivet och vargfrågan. Läs mer på
http://svenskjakt.se/start/nyhet/eu-toppar-beslut-om-vargjaktska-fattas-av-medlemsstaterna/
Martin Källberg, chefredaktör Svensk Jakt

Svensk Jakt söker webbredaktör
Vill du vara med och utveckla svenskjakt.se? Svensk Jakt söker
nu en webbredaktör. Arbetet är på deltid och på frilansbasis.
Läs mer på:
http://svenskjakt.se/start/nyhet/svensk-jakt-soker-webbredaktor/
Martin Källberg, chefredaktör Svensk Jakt

Viltförvaltningen bygger sedan länge på starkt, frivilligt
engagemang från olika aktörer
och en naturintresserad allmänhet. Årets seminarium belyser
betydelsen av civilsamhällets
insatser för en framgångsrik
viltförvaltning, exempelvis
i form av jakt och viltvård,
viltövervakning, trafikeftersök,
sjukdomsövervakning, rovdjursinventeringar, fågelinventeringar
och ringmärkning.
Kostnad: 250 kronor inklusive
julbord, kostnadsfritt för studenter. Anmälan: sverigesvildnad@jagareforbundet.se, senast
25 november.

skicka material
till nyhetsbrevet
Målet med det interna
nyhetsbrevet är att det ska
komma ut den sista fredagen i varje månad. Skicka
gärna material och bilder
till Malou Kjellsson på
malouk@telia.com.
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vill ändra regler för fällfångst
Svenska Jägareförbundet har i dagarna fått en remiss,
från Naturvårdsverket, angående nya föreskrifter för
användning av fällor. Daniel Ligné är ansvarig för hanteringen av remissen. Remissvaret ska vara inne den
3 januari så det är kort om tid.
– Vi vet att många av medlemmarna sysslar med fällfångst, så det här är en viktig remiss för oss. Vi har
också flera motioner, till exempel om anonym märkning av fällor, som vi nu får möjlighet att driva för att
göra verklighet av.
– Eftersom julhelgen kommer emellan så har vi inte tid att göra en gammal traditionell remiss. Vi kommer helt enkelt att skriva ett förslag på remissvar som går ut till länsföreningarna inom en vecka. De
får sedan fram till julhelgen på sig att ha synpunkter och sedan färdigställer vi svaret i mellandagarna.
Vi tar också tacksamt emot alla kommentarer och åsikter. Det är viktigt att alla får komma till tals i så
här angelägna frågor. Därför går det självklart också bra att maila mig med ris och ros.
– Det kommer krav på att man ska följa alla typgodkännande och materialspecifikationer, det kan vi
självklart leva med, men ställer man det kravet måste också Naturvårdsverket tillhandahålla dessa
via till exempel sin hemsida. Sedan tror jag vi kommer ha en hel del synpunkter på förslagen om
skilda jakttider för levandefångstfällor. Verket har inte angett bra och väl underbyggda motiv till dessa
förslag och det tror jag medlemmarna också tycker, avslutar Daniel Ligné.
Länk till remissen finns på:

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/11/verket-vill-andra-regler-for-fallfangst/

Fortsatt arbete mot vapendirektivet

Testa dina kunskaper

Det stormade rejält om EU-kommissionens vapendirektiv
under våren. Men tro inte att det är stiltje i frågan. Svenska
Jägareförbundet arbetar envist vidare för att stoppa förbud
och onödiga begränsningar för legala vapen.
– Nu pågår trilogen. Det vill säga samtal mellan kommissionen, ministerrådet och utskottet, som agerar på uppdrag
av parlamentet. De ska komma överens om ett gemensamt
förslag som senare ska läggas fram för omröstning i parlamentet, förklarar Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa.

Även om man har Jägarexamen
och kanske är en erfaren jägare
är det inte så dumt att då och då
testa sina kunskaper om vilt, jakt
och jakthundar. På Jägareförbundets hemsida kan du hitta flera
tester att göra. Svensk Jakt har
också ett antal kunskapstester
(quiz) på sin hemsida.

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/11/fortsattarbete-mot-vapendirektivet/

https://jagareforbundet.se/utbildning/
http://svenskjakt.se/quiz/

